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Introdução: A proposta pedagógica de Paulo Freire recomenda uma ação dialogal entre 
educadores e educandos para a construção do conhecimento na qual é dada a eles a 
oportunidade conhecer sua própria história de vida e intervir na sociedade de maneira 
consciente. Objetivo: Refletir e observar efeitos dos constructos teóricos de Paulo Freire 
sobre a promoção do aleitamento materno, quando posto a dialogicidade e a vivência 
derivada da realidade. Métodos: Foram selecionados artigos publicados nas bases de 
dados LILACS, MEDLINE/PUBMED e SCIELO, utilizando os descritores:  Participação 
Popular, Promoção da Saúde e Aleitamento Materno. Adotando como critérios de inclusão, 
estudos em português ou inglês, que apresentassem relação com objetivo da revisão 
integrativa e presença dos descritores supracitados no título, resumo e corpo do texto. A 
seleção dos artigos foi feita com filtro para estudos publicados no intervalo 2014-2021 e 
que fossem artigos originais provenientes de pesquisas qualitativas, que resultou em 15 
estudos, dos quais, foram selecionados 6 estudos para compor a amostra.  Resultados e 
Conclusão: Os estudos demonstram que os círculos de cultura utilizados como método-
início para a dialogicidade e a persuasão para o participar e logo refletir sobre a ação de 
amamentar, não obstando os contextos da rede social da mulher e os determinantes em 
saúde, oferecem a visão reflexiva do contraproducente ao amamentar, ou seja, suas 
dificuldades, complexidade, mostrando-a posteriormente o protagonismo do eu, de suas 
inquietações e responsabilidades, demonstrando que pode transformar a realidade do seu 
filho já no agora, através de ação consciente. Conclui-se então que os princípios freireanos 
podem permear as ações educativas na construção da promoção da saúde, no sentido de 
instrumentalizar o consciente da mulher, para que tenha o direito consciente de amamentar 
seu filho, considerando os aspectos variados que atuam neste processo, que são inerentes 
ao ser, mas que vão esvaindo através de ação conjunta e processo crítico.  
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